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                                                       Ata  da  Sessão  Ordinária   da   Câmara 

                                                    Municipal  de  Arraial  do Cabo, realizada  

                                                       no dia cinco de maio de dois mil  e vinte e  

                                                       dois. 

                                                 

Aos cinco dias do mês de maio do corrente ano, realizou-se, às 11h na Câmara 

Municipal de Arraial do Cabo, situada à Avenida Almirante Paulo Moreira s/n°, 

a Sessão Ordinária,  sob a Presidência do vereador Angelo de Macedo, que 

constatando o número legal de vereadores presentes, iniciou a referida sessão.  

A seguir, o 1º Secretário, o vereador Tayron Alvarenga  procedeu a leitura da 

ata da sessão anterior a qual foi aprovada sem ressalvas. Por conseguinte, o 

2º Secretário o Sr. Alexandre Barreto, realizou a chamada regimental 

registrando-se a ausência dos edis Juliano Felizardo e Mario Sergio. Dando 

continuidade aos trabalhos, o 1º Secretário procedeu a leitura do expediente 

do dia conforme segue: Proposições de autoria do Sr. Juliano Felizardo: 

Indicação nº 170/22 solicitando a realização de exames oftalmológicos, bem 

como fornecimento de óculos para alunos da rede municipal de ensino; 

Indicação nº 171/22 pleiteando a colocação de grades de proteção nas janelas 

das salas do primeiro piso da Escola Francisco Luis Sobrinho no distrito de 

Monte Alto. Proposições de autoria do Sr. Ayron Freixo: Indicação nº 174/22 

sugerindo a instalação de placas de sinalização dos pontos turísticos nas 

localidades de Caiçara, Sabiá, Figueira e Monte Alto; Indicação nº 175/22  

sugerindo a colocação de iluminação na orla da Praia em Figueira. Indicação 

nº 183/22 proposto pelo Sr. Tayron Alvarenga requisitando a distribuição em 

toda rede de ensino de livros sobre a história de Arraial do Cabo. Indicação nº 

184/22 promovido pelo Vereador Genival Pacheco  indicando a reserva de área 

com acessibilidade para idosos e pessoas portadoras de deficiência nos 

eventos realizados em comemoração ao aniversário do município. Proposições 

de autoria do Sr. Alexandre Barreto: Indicação nº 185/22 sugerindo a 

antecipação da vacinação H1N1 para os assistidos pela APAE; Indicação nº 
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186/22 solicitando a instalação de um pórtico no distrito de Pernambuca. 

Proposições de autoria do vereador Rogério Simas: Projeto de Lei nº 039/22 

denominando de Rua Manoel Fernandes a via localizada entre as Ruas 

Antônio P. de Aquino e Antônio Gomes Soveral, localizadas no distrito de 

Monte Alto; Projeto de Lei nº 040/22 denominando de Rua Perumbeba a 

antiga via localizada na beira da Lagoa de Araruama localizada em Figueira; 

Projeto de Lei nº 041/22 denominando de Travessa Camerindo Feijó a via 

existente atrás da antiga imobiliária Valverde. Projeto de Resolução nº 03/22 

proposto pela Mesa Diretora alterando a competência das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal. A seguir, o Subcomandante da Guarda 

Municipal, Sr. William fez uso da palavra à convite da Presidência, a fim de 

informar  as ações para coibir a perturbação ao sossego público. Inicialmente, 

comentou sobre as limitações da corporação quanto a aplicação de multas por 

infrações, uma vez que a legislação proibia esse tipo de conduta. Na 

oportunidade, elencou as atribuições da guarda municipal e reivindicou a 

instituição do estatuto da Guarda Municipal. Posteriormente, os Srs. 

Vereadores pontuaram algumas ocorrências  no município e enalteceram o 

trabalho realizado pela  Guarda Municipal  a qual fazia por merecer  maior 

amparo profissional. O líder de Governo, Sr. Rogério, demonstrou interesse do 

Executivo em adotar algumas medidas em prol da categoria. Dando 

continuidade aos trabalhos, a Presidência submeteu à apreciação do Plenário 

as Matérias Legislativas que seguem: Indicações 170, 171, 174, 175, 183, 

184, 185 e 186/22; Aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei 039, 040 e 

041/22; Aprovados por todos os presentes. Projeto de Resolução 03/22; 

Aprovado por unanimidade. Indicação 187/22; Retirada de pauta. Na 

sequência, a Presidência encerrou a referida sessão, marcando a próxima para 

o dia dez de maio em horário regimental, data em que seria apreciado o 

Parecer do Tribunal de Contas referente ao exercício financeiro do Poder 

Executivo do ano de 2020.  E para constar, eu, Néri Porto, Oficial de Atas, 

lavrei o referido documento, que após ser lido e votado, será assinado pela 

Mesa Diretora para que se produzam seus efeitos legais. Arraial do Cabo, 

cinco de maio  de dois mil e vinte e dois. 
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